
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งที่ 5/2552 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)       ประธานกรรมการ 
2. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์          กรรมการ 
3. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)        กรรมการ 
4. นางสุดใจ ธนไพศาล (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)          กรรมการ 
5. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ             กรรมการ 
6. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี             กรรมการ 

           7. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                      กรรมการและเลขานุการ 
8. นางจินตนา กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ) 

1. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)์          กรรมการ 
2. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล             กรรมการ 
3. อ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์                    กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 2. นายทรงศิลป์ แก้วลา (หัวหน้างานธุรการ กองคลัง) 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการใช้เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2552 ของส านักวิชา 
ศึกษาทั่วไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ดังน้ี งบประมาณที่ ส านักฯ ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11,056,900 
บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 
11,006,878.50 บาท (สิบเอ็ดล้ านหกพันแปดร้อย เจ็ดสิบแปด บาทห้าสิบสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 99.55 
คงเหลืองบประมาณ  50,021.50 บาท (ห้าหม่ืนยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 0.45 ซึ่งเงิน
คงเหลือส านักฯ จะโอนให้งานพัสดุ กองคลัง เพื่อเป็นค่าวัสดุต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ โดยมี 

/รายการ... 
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รายการการเบิกจ่ายดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1 
ที่ประชุมรับทราบและให้ปรับแก้รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการให้คิดเป็นร้อยละ 

ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรืออาจจ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหน่ึงให้ชัดเจน 
 

 วาระที่ 1.2 โครงการพัฒนาเอกสารชุดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ พ.ศ. 2553) 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ รายงานต่อท่ีประชุมถึง โครงการพัฒนาเอกสารชุดการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ .ศ. 2553) โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรและก ากับ ติดตามการจัดท าเอกสารชุดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  (หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ พ .ศ. 2553 ) เพื่อศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 จัดท า
รูปแบบ /แบบฟอร์มเอกสารตามกรอบมา ตรฐานฯ และร่วมกับคณะกรรมการบริหารส านักวิชา
ศึกษาทั่วไปจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในหลักสูต รปรับปรุง
ใหม่ พ .ศ . 2553 และแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกสารชุดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) เพื่อด าเนินการจัดท า คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน และแบบทดสอบ
ทุกรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2)  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อง 
ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.3) โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบด าเนินการในส่วนของวิชาศึกษา
ทั่วไป คณะสามารถน าไปบรรจุลงในหลักสูตรของคณะได้เลย 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 และมีมติ 
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 วาระที่ 3.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 ตัวชี้วัดท่ี 5 ความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับ
สากล และตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนงานการให้บริการ (การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ) ซึ่งส านักฯ ได้ท าเรื่องชี้แจงและขอยกเลิกตัวชี้วัด
ดังกล่าวแล้ว จะมีผลในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 จะมีทั้งสิ้น 14 
ตัวชี้วัด และได้ปรับโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 คงเหลือ 17 
โครงการ  โดยในส่วนของโครงการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,020,000 บาท (สองล้านสองหม่ืนบาทถ้วน) 

/ที่ประชุม... 



 

 

 

3 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1 (ร่าง) ประกาศค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ในการประชุมครั้งที่ 
3/2552 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่ได้พิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังน้ี 1) ควรก าหนดวิธีโดยจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง เพื่อลดภาระการจ่ายภาษีท่ีจะมีขึ้นเ น่ืองจากวิธีการเหมาจ่าย 2) ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานสอนขั้นพื้นฐานของผู้มีสิทธ์ิเบิกค่าตอบแทนด้วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
4.1) 
  ฝ่ายบริหารและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้ส านักฯ ด าเนินการปรับ (ร่าง) ประกาศฯ 
โดยให้พิจารณา ดังน้ี 1) ให้แก้ไขในส่วนของภาระการจ่ายภาษี ที่จะมีขึ้นเน่ืองจากวิธีการเหมาจ่าย  2) ให้มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานสอนขั้นต่ า โดยจัดท าแบบฟอร์มให้อาจารย์ผู้สอนรับรองชั่วโมงสอน
ของตนเอง 3) ให้คงมีอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการ ตาม (ร่าง) ประกาศฯ 4) พิจารณาวิธีด าเนินการ
ให้อาจารย์ผู้สอนได้รับค่าตอบแทนการสอนทันทีหลังจาก เสร็จสิ้นการ สอน หรืออาจ พิจารณา จ่ายเป็น
เดือน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผู้สอน 

 
วาระที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอโครงสร้างการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไปโดย 
แบ่งเป็น 5 งาน คืองานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ และงานแผนและประกัน คุณภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
4.2) 

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติให้ส านักฯ ทบทวนภารกิจให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรด้วย  ไม่ควรแบ่งเป็นหลายงาน หรือหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
บุคลากร 1 คนหรือ 2 คน ทั้งน้ีอาจหารือกับกองแผนงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  


